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Parochieberichten  10 april t/m 16 april 2021  (week 15)

Pastoorspraatje_____________________________________Heer, geef mij meer geloof.
Als wij op de zondag na Pasen Thomas ontmoeten, die moeite heeft om het verhaal van de leerlingen te
geloven dat Jezus weer leeft, kunnen wij in zijn reactie ook een vraag zien om meer geloof. Want is het nu zo
onredelijk dat hij vraagt om een bewijs, of op zijn minst om een bevestiging van zijn geloof en zouden wij dat
ook niet graag een keer meemaken? Ons geloof is iets wat ons is overgeleverd in verhalen, gebruiken en
tradities en komt uit een ver verleden en dan is het niet zo verwonderlijk, dat wij ook zelf vandaag graag
willen weten of we op het goede spoor zitten. De keuze om te geloven is zeker ook een waagstuk, want je hele
leven bouwen op iets dat je aanneemt zonder daarvoor het ‘bewijs’ te zien, kan je heel duur komen te staan als
het allemaal niet waar blijkt te zijn. Wanneer je keuzes maakt op grond van je geloof en dingen daarom juist
wel of niet doet, die je zonder geloof ongetwijfeld anders zou doen, dan is het wel prettig om te weten dat je
in principe goed zit. Maar komen we ooit echt op dat punt dat we weten, dat we wel goed zitten met onze
keuze om te geloven en dat God er ook echt is en van ons vraagt wat wij denken dat er gevraagd wordt?
Eén van de grootste die er zijn, is misschien wel dat de kerk na 2000 jaar nog steeds bestaat en het evangelie
ook vandaag nog steeds de inspiratie en de kracht is van zo veel mensen in onze wereld.

Dat laat misschien nog wel het beste zien dat dit evangelie meer is dan een verhaal of een moralistische
boodschap, maar het getuigenis van mensen, die vertrouwen op een levende God. En juist die God is niet in
steen vervat of in beton gegoten, maar is iedere dag weer nieuw, omdat Hij een levende God is en
meebeweegt in het leven van mensen. De vraag om meer geloof is dan ook een terechte vraag, want geloof
hebben we nooit te veel in ons leven en op tijd ook heel hard nodig. Geloof om de zin van de dingen te blijven
zien, maar net zo goed de zin van ons leven als geheel. In Thomas komen we dan ook zeker onszelf tegen,
want wij worstelen op tijd met dezelfde vragen als hij en hebben behoefte aan de bevestiging dat we goed
zitten. En juist in die vragen en die twijfel mogen we ons laten dragen door het gebed en het geloof van
mensen om ons heen en van hen met wie we samen de kerk vormen. Het geloven in je eentje is daarom alleen
al een hele ingewikkelde onderneming, want hoe weet je dan dat je goed zit en dat het allemaal klopt?
Ik kan ook wel geloven zonder de kerk is een overtuiging die vrij massaal ingang heeft gevonden, toen
mensen het dwingende van een gemeenschappelijk geloof met de daarbij horende sociale druk om overal aan
mee te doen kwijt wilden, maar naast bevrijding heeft dat net zo goed onzekerheid gebracht en een verdampen
van persoonlijk geloof. En nu de meeste mensen ietsisten, ‘er zal wel iets bestaan maar daar heb ik verder
geen last van hooguit plezier of steun, als ik het wil’, zijn geworden, staat geloven onder druk.
Zonder de noodzaak of behoefte aan iets gezamenlijks, worden we niet alleen in ons geloof net zo
individualistisch als op andere terreinen, maar tegelijk ook eenzamer, omdat we nu dit ook nog zelf moeten
doen. Geloof zonder voeding, in welke vorm dan ook, gaat uiteindelijk kracht verliezen en laat ons leeg
achter, wanneer de eigen kracht op is. En dan mogen we de diepe vraag van Thomas echt goed verstaan,
namelijk: ‘Heer geef mij meer geloof’. Hij heeft geworsteld met zijn geloof en zich zeker niet zo maar iets op
de mouw laten spelden, maar gezocht naar een echte bevestiging van hoop en vertrouwen en dat is altijd een
terechte vraag. En die bevestiging vindt hij in de ontmoeting met Christus, die hem een heel nieuw inzicht
geeft en met alle barmhartigheid ook zijn twijfel vergeeft en hem opnieuw meeneemt op Zijn weg.
Mogen we ons in deze Paasweek ook mee laten nemen door die geloofservaring van Thomas en na de vraag:
‘Heer geef mij meer geloof’, door de persoonlijke ontmoeting met Christus kunnen zeggen:
’mijn Heer en mijn God!’
pastoor Fr. Ouwens
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HH Mis het weekend:

Zondag         11 april om 10.30 uur: Eucharistieviering Collectanten: Bert Hoefs
Lambert v.d.Wijst

Intenties:
Harrie en Riek van de Wetering - Wijdeven
Berna Voet - Wijdeven (vanwege verjaardag)
Harrie en Lies van Doren - van Boekel

HH Mis door de week:

Dinsdag 13 april om  09.30 uur: Eucharistieviering.

Eerste zondag van Mei (2 mei 2021) Bedevaart naar Sint Cornelius in Zeeland.
Op zondag 2 mei 2021 vieren we in Zeeland Sint Cornelius.
Met een bedevaartsmis om 7.00u en om 9.00u.

Aanmelden is hiervoor, vanwege de Coronatijd, noodzakelijk.
Heilige Jacobus de Meerdere kerk Zeeland: Telefoon: 0486452128 (Tonnie van Boekel)

U bent van harte welkom!
Een kinderzegen zal worden uitgesproken aansluitend aan de H. missen van 7.00 uur en 9.00 uur.
De kerk zal open zijn van 6.30 uur tot 11.00 uur.

Opening kledingcontainer.
Beste dorpsgenoten,
Met ingang van woensdag 7 april zal de kledingcontainer weer geopend zijn.
Graag de kleding, schoenen, beddengoed, vitrage, gordijnen schoon verpakt in een gesloten plastic zak in de
container doen.
GEEN AFVAL, make up, sieraden, en dergelijke in de container doen.
Dit geeft veel problemen met de inzameling en kan er zorg voor dragen dat we de resterende goederen moeten
dumpen omdat deze vervuild zijn door dergelijke zaken.
Geen zakken buiten de container zetten in verband met zwerfafval.
Mocht u meerdere zakken hebben dan is het mogelijk dat we deze ophalen.
Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met 0610402525.
Allen hartelijk dank voor uw medewerking.

Live stream
U kunt via live stream de H.Mis volgen vanuit onze kerk. Op zondag om 11.00 uur.
Dit kan via computer of tablet: Ga naar of open YouTube en zoek naar: Vorstenbosch Parochie DGH.
Dan komt u op het kanaal van de uitzending en kunt u kiezen voor livestream.
Ook is de H.Mis achteraf op deze manier nog te bekijken.
________________________________________________________________________________________

Crazy Bingo
Wij danken alle deelnemers aan de Crazy Bingo en alle kinderen voor de paasei-zoektocht op maandag.
Weer 2 geslaagde evenementen voor het Goede Doel.
BvVorstenbosch

Senioren KBO Vorstenbosch:
Puzzel prijsvraag: De kruiswoordpuzzel en/of woordenzoekerspuzzel kunnen tot 10 april a.s. ingeleverd
worden.
Fotopuzzeltocht: Volgende week verschijnt er nieuws over onze fotopuzzelwandeltocht.
Website: Voor KBO nieuws kijk verder op onze website: https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl

https://www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl
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Inzameling oude metalen
In de afgelopen jaren kwamen we in maart rond om oude metalen in te zamelen. We streven er naar om dit nu
in mei of juni te doen. Hopelijk geven coronamaatregelen dan iets meer ruimte. Wij verzoeken u dus om
opgespaarde metalen nog even langer voor ons te bewaren.  De opbrengst besteden we aan onderhoud en
aanschaf van instrumenten. Neem contact op als u vragen heeft met
oudemetalen@notenkrakersvorstenbosch.nl of SMS/Whatsapp/bel 0683018334.

Help de Notenkrakers
Draagt u de muziekvereniging een warm hart toe en wilt u enkele uurtjes per jaar helpen met het ophalen van
oud papier of oud ijzer?  Heel graag!
Laat het ons weten per mail bestuur@notenkrakersvorstenbosch.nl of bel 0413362201.

BrabantZorg Thuiszorg      -           Alle zorg en aandacht bij u thuis
Thuis wonen in uw vertrouwde omgeving met alle hulp en zorg die u nodig heeft.
BrabantZorg Thuiszorg maakt dat mogelijk. Onze thuiszorgmedewerkers nemen écht de tijd voor u en
bekijken, samen met u, hoe u zo zelfstandig mogelijk blijft.
Voor informatie: www.brabantzorg.eu/thuiszorg
of bel/mail onze klantenservice: 088–9985555 / klantenservice@brabantzorg.eu

Laverhof Ondersteuning Thuis
In de thuissituatie kunt u bij ons terecht voor:
Verpleging, Persoonlijke verzorging en terminale thuiszorg, Hulp bij het huishouden en begeleiding,
Dagbehandeling en dagbesteding, 24-uurs alarmering met noodhulp, Verenigingsleven en UITbureau,
Maaltijden.
Voor informatie of om zorg aan te vragen, kunt u contact opnemen met het cliëntservicebureau,
telefoon 0413 - 298113 (8.30 tot 17.00 uur) e-mail csb.heeswijk@laverhof.nl.

Podotherapie van den Heuvel
Podotherapie van den Heuvel behandelt klachten aan de voeten, knieën, heup en/of rug als gevolg van een
afwijkende voetstand. De praktijk is gevestigd aan de Blauwesteenweg in Nistelrode en is aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.podotherapievandenheuvel.nl
of voor een afspraak kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0630074272.

Stichting zorg kringloop
Bereikbaar 06-30903105  Of via mail info@stichtingzorgkringloop.eu
We halen gratis bij u aan huis op. Www.stichtingzorgkringloop.com
Voor loop, lees, douche, eet hulpmiddelen. Verband, stoma, catheter, incontinentie materialen.

Thuiszorg Pantein
Bel voor al uw zorgvragen tussen 07 en 23 uur 06-20610291. Tussen 23 en 07 uur 0900-8803.
Thuiszorg Pantein biedt Wijkverpleging, Persoonlijke verzorging, Gespecialiseerde verpleging,
Zorg in de laatste levensfase, Gespecialiseerde Thuisbegeleiding, Spoedzorg, Nachtzorg, Beeldzorg aan huis.
U kunt ons 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereiken.
Mail: nistelrode-vorstenbosch@pantein.nl
www.thuiszorgpantein.nl

Digitaal Vorstenbosch
Op www.vorstenbosch-info.nl vindt u digitaal laatste nieuwtjes en foto's, de parochieberichten, activiteiten en
evenementenkalender, informatie Dorpsraad, Vraagbaak formulier, links naar alle verenigingswebsites enz.
enz. Breng een bezoek en voeg vorstenbosch-info.nl toe aan uw favorieten. 
Mail uw tip of nieuws voor digitaal Vorstenbosch naar webmaster@vorstenbosch-info.nl
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